


MANUAL de UTILIZARE
HUROM GH Chef

Specificații Tehnice:

Dimensiuni:
        →Lungime: 424 mm
        →Lățime: 163 mm
        →Înălțime: 345 mm

Alimentare: 230 V/ 50  Hz

Putere nominală: 150 W

Motor: Monofazat, cu inducție

Viteză de rotație: 70 RPM

Certificat de conformtitate: CE

Toate drepturile rezervate SC Profimatic SRL, 2015



   HUROM  GH Chef 
Manual de utilizare 

Înainte de utilizarea storcătorului citiţi cu atenţie prescripțiile 
de punere în funcțiune! Folosiţi storcătorul Hurom conform 
instrucţiunilor din acest manual!

Recomandări generale:

1. Pentru a elimina riscul unui scurtcircuit sau al electrocutării,                                   
NU imersați aparatul în apă sau alte lichide!

2. Atunci când utilizați aparatul în preajma copiilor sau când acestora li se 
permite să utilizeze aparatul este nevoie să sporiți atenția!

3.Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl folosiți

4. Nu intrați în contact cu părțile în mișcare ale storcătorului.

5. Nu folosiți aparatul atunci când izolația cablurilor lipsește sau atunci când 
din varii motive aparatul este deteriorat. Nu folosiți aparatul dacă acesta 
nu funcționează corespunzător. Contactați service-ul dumneavoastră 
HUROM pentru diagnoză și reparații.

6. Nu utilizați alte ustensile care nu sunt vândute/recomandate de 
producător sau de reprezentantul oficial Hurom în țara dumneavoastră.

7. Opriți aparatul înainte de a îl asambla/dezasambla. Asigurați-vă că 
motorul nu funcționează.

8. Dacă în timpul funcționării gura de alimentare se blochează cu resturi, 
utilizați doar presorul inclus în pachet. NU introduceți degetele sau alte 
părți ale corpului dumneavoastră.



Pentru sănătatea ta!

→Viteza redusă de rotație a storcătorului HUROM asigură păstrarea 
nutrienților și a gustului din fructe, legume și frunze în sucul dumneavoastră.

→Acest aparat se montează/demontează foarte ușor, nu are părți tăioase, 
ceea ce înseamnă că nu vă poate răni.

→Hurom reprezintă garanția calității desăvârșite, vă veți bucura fără griji 
de storcătorul dumneavoastră Hurom pentru foarte mult timp.

Storcătorul dumneavoastră HUROM GH Chef  îndeplinește următoarele funcții:

1.Storcător de fructe: Hurom GH Chef stoarce eficient orice fel de fruct. 
Rezultatul fiind un suc spectaculos și sănătos.

2.Storcător de legume: Stoarce fără nici un fel de problemă rădăcinoase 
foarte dure, varză, ardei, roșii, ridichi, etc., păstrând nutrienții și savoarea 
legumelor în sucul dumneavoastră. 

3.Storcător de iarbă și frunze: Fie că este vorba de iarbă de grâu, frunze 
de aloe sau muguri de brad, aparatul Hurom GH Chef vă oferă beneficiile 
complete ale remediilor naturale obținute prin stoarcerea frunzelor.  

4.Procesator/Tăietor/Mărunțitor: GH Chef toacă și mărunțește ceapă, 
usturoi, ardei, ghimbir, ridichi, pătrunjel, etc. Vă poate ajuta să preparați și 
mâncare de regim sau hrană pentru bebeluși.

5.Aparat pentru paste: Utilizați duzele speciale pentru a obține tăieței 
sau spaghete în doar câteva minute. Aflați mai multe detalii în secțiunea 
special dedicată acestei operațiuni.



Descriere generală.
Părți componente și modalitate de asamblare.

Buton
Pornire/Oprire

Buton blocare/deblocare
ansamblu procesare

Corpul aparatului

PACHETUL storcătorului GH Chef conține:

1. Capac protecție a gurii de evacuare resturi
2. Duză ajustare presiune
3. Piesă intermediară
4. Sită pentru suc
5. Sită blank
6. Incintă procesare
7. Boluri pentru suc și pentru resturi
8. Presor
9. Perie curățare

10. Ax melcat
11. Duză tăiței subțiri
12. Duză tăiței groși
13. Duză tăiței plați
14. Duză cilindrică
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+ Manual de utilizare în limba română
+ Carte de rețete sucuri



Gură de alimentare

Incintă
procesare

Incintă procesare

Ax melcat

Ax melcat

Sită pentru suc

Sită blank

Piesă
intermediară

Piesă
intermediară

Duză ajustare
presiune

Capac protecție
gura de evacuare

resturi

Mod de asamblare pentru a procesa fructe și legume

Mod de asamblare pentru a procesa spaghete sau pentru a toca/măcina

Gură
de alimentare

Duze rotunde 
pentru tăieței Duze plate

pentru tăieței
Duze pentru

baghete de pâine

Duză ajustare
presiune



Ghid de utilizare

1. Chiar dacă Hurom GH Chef este capabil să proceseze fructe și legume 
necurățate, vă recomandăm curățarea și decojirea lor pentru a vă asigura 
că substanțele chimice dăunătoare nu ajung în sucul dumneavoastră.

2. Hurom GH Chef procesează fructe, legume și frunze întregi. Totuși, 
recomandăm tăierea lor în bucăți mai mici pentru ca acestea să fie procesate 
cât mai bine și pentru a prelungi durata de viață a storcătorului.

3. Încercați să nu opriți aparatul până când acesta nu a terminat de procesat.

4. Dacă în timpul stoarcerii, aparatul începe să vibreze ușor, dezasamblați 
incinta de procesare, spălați-o, asamblați aparatul și continuați procesarea.

5. După ce ați plasat în aparat ultimul fruct/legumă/frunze, lăsați-l să 
meargă câteva secunde în plus pentru a permite procesarea totală a ceea ce 
introduceți și evacuarea resturilor din interior.

6. Nu încercați să dezasamblați aparatul în timp ce acesta funcționează. 
Opriți-l și doar apoi dezasamblați-l!

7. Spălați aparatul Hurom GH Chef  după fiecare utilizare.

8. Piesele componente și accesoriile NU vor fi spălate în mașina de spălat 
vase. Spălați-le sub jet de apă călduță, cu peria inclusă în pachet.

9. Nu imersați corpul aparatului sub apă. Stergeți-l cu o cârpă umedă. 

Nu operați aparatul dacă acesta scoate zgomote ciudate, dacă scoate fum 
sau flamează. Scoateți aparatul din priză imediat și contactați service-ul 
HUROM.

10. Când nu este folosit, aparatul Hurom GH Chef  se va scoate din priză.

11. Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu handicap să opereze acest 
aparat decât sub strictă supraveghere.
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Ghid de asamblare și utilizare

   Deschis

   Închis

Pasul 1: Conectați incinta de procesare și corpul aparatului rotind apoi 
inelul de fixare în sensul acelor de ceasornic de pe poziția Deschis până 
pe poziția Închis (aproximativ 60 de grade). Plasați gura de alimentare așa 
cum vă indică figura.

Pasul 2A: Pentru a stoarce suc din fructe, legume și frunze procedați 
astfel: plasați axul melcat în incinta de procesare, apoi sita pentru suc, piesa 
intermediară și duza de ajustare a presiunii. Când piesele sunt așezate la 
locul lor, rotiți duza de ajustare a presiunii în sensul acelor de ceasornic 
până cînd aceasta se înfiletează bine pe incinta de procesare.

Buton blocare/
deblocare
ansamblu 
procesare

Hurom GH Chef se asamblează 
diferit în funcție de ceea ce vă 
doriți să facă: să stoarcă suc, să 
toace/mărunțească/proceseze 
sau să facă spaghete și baghete 
de pâine.



Pasul 2B: În cazul în care doriți să procesați/mărunțiți/tocați, asamblați 
aparatul Hurom GH Chef după cum vă indică figura de mai sus. Întâi, 
introduceți axul melcat în incinta de procesare, apoi sita blank, apoi piesa 
intermediară și ultima dată duza de evacuare. Când piesele sunt așezate la 
locul lor, rotiți duza de evacuare în sensul acelor de ceasornic pănă când 
aceasta se înfiletează bine pe incinta de procesare.

Pasul 3: După ce aparatul este asamblat complet, plasați bolurile sub 
aparat. Cel de suc în dreptul gurii de evacuare a sucului, adică cea aflată sub 
incinta de procesare iar cel pentru resturi sub gura de evacuare a resturilor, 
adică cea din capătul ansamblului de stoarcere. În cazul în care doriți să 
tocați/mărunțiți, nu este nevoie să plasați bolul pentru resturi ci doar pe cel 
pentru suc. Ceea ce marunțiți/tocați va fi eliminat prin gura de evacuare a 
sucului.

x



Pasul 4: În momentul 
în care aparatul este gata 
pentru a stoarce, porniți-l, 
introduceți fructe, legume 
sau frunze prin orificiul 
gurii de alimentare,  
apăsându-le cu presorul 
inclus în pachet până când 
acestea ajung la ansamblul 
de stoarcere.

Continuați apoi să 
introduceți tot ceea ce 
doriți să procesați. 

Atenție -  aparatul nu trebuie să funcționeze continuu 
mai mult de 30 de minute!

ATENȚIE!
NU introduceți în aparat 
linguri de lemn, de metal, 
cuțite sau alte ustensile casnice. 
Utilizați doar presorul inclus 
în pachet pentru a împinge 
fructele și legumele. 

NU lăsați copii sau persoanele 
cu handicap să utilizeze 
acest aparat decât sub strictă 
supraveghere.

Nu introduceți degetele sau 
alte părți ale corpului în gura 
de alimentare! Există riscul 
producerii unor accidente 
grave!



Obținerea spaghetelor, a tăiețeilor
și a baghetelor de pâine

Dacă doriți ca utilizând storcătorul Hurom GH Chef  să obțineți spaghete, 
tăieței sau baghete de pâine este nevoie să procedați astfel: asamblați incinta 
de procesare, gura de alimentare și corpul aparatului, apoi axul melcat. Sita 
care se folosește pentru această operațiune este cea blank și NU cea pentru 
suc. Asamblați apoi piesa intermediară și alegeți duza pe care o doriți. În 
funcție de duza pe care o alegeți veți putea obține  tăieței, spaghete sau 
baghete de pâine de formă rotundă sau pătrată. Înfiletați duza pe incinta 
de asamblare în sensul invers acelor de ceasornic până când aceasta este 
bine fixată.

Pregătiți aluatul pentru 
paste/tăieței/baghete după 
rețeta dumneavoastră, 
formați bile din aluat pe 
care le introduceți în aparat. 
Utilizați o foarfecă pentru 
a tăia pastele/tăiețeii/
baghetele la dimensiunea 
dorită. Gătiți apoi după 
bunul plac produsele 
obținute.



Alegerea corectă a sitei

Ce procesați? Tipul de sită
mere, pere, portocale, struguri, căpșuni, kiwi, 
ananas, alte fructe, roșii, avocado, aloe, ridichi, 
castravete, spanac, morcovi, iarbă de grâu, țelină, 
alte legume, migdale hidratate, etc. 

sita pentru suc

ardei gras, usturoi, ghimbir, condimente, orez, orez 
înmuita, mazăre, etc.

sita blank

paste, tăieței, spaghete, baghete din pâine, înghețată, 
unt de nuci, etc.

sita blank

Presiunea de stoarcere necesară în funcție de ingrediente

Ingredient

1               2               3              4               5

Ingrediente moi                                           Ingrediente dure și cu frunze verzi

Roșii

Mere

Struguri

Kiwi

Portocale

Pepene

Morcov

Castravete

Țelină

Kale

Leuștean

Ace de pin

Iarbă de grâu

Pătrunjel

Varză



***Acest manual de utilizare nu cuprinde toate situațiile și cazurile posibile. 
Aparatul Hurom este capabil să proceseze multe alte tipuri de fructe, 
legume, frunze, condimente, etc. care nu sunt specificate explicit în acest 
manual de utilizare. Totuși, înainte de a procesa fructe sau legume foarte 
dure, semințe sau fructe care necesită hidratare sau când doriți să procesați 
condimente și nu sunteți siguri că manopera poate fi realizată este de 
preferat să apelați echipa Hurom la numărul de telefon 0264.550.255 sau la 
adresa de e-mail info@huromromania.ro.

Utilizarea neconformă, intervențiile neautorizate sau scurtcircuitele 
datorate unei rețele electrice proaste/artizanale exclud reparațiile în 
garanție și duc la anularea de drept a garanției oferite de HUROM România 
în cazul aparatului  Hurom GH Chef.

1. Aparatul Hurom GH Chef  nu este o jucărie și trebuie tratat ca atare. Nu 
trebuie lăsat la îndemâna copiilor sau a persoanelor cu handicap fără ca 
acestea să fie supravegheate.

2. Nu trebuie folosite alte ustensile decât cele incluse în pachet.

3. Aparatul nu trebuie imersat sau stropit cu apă. Baza se va șterge cu o 
cârpă umedă.

4. Ansamblul de stoarcere se va spăla după fiecare utilizare sub jet de apă 
cu ajutorul periilor incluse în pachet. Pentru sănătatea dumneavoastră este 
important să păstrați storcătorul în condiții de igienă desăvârșită.

5. Asamblați corect aparatul înainte de a îl pune în funcțiune.

6. Dacă storcătorul scoate zgomote ciudate, fum, flamează sau vibrează 
puternic scoateți-l imediat din priză și contactați service-ul HUROM.

7. Echipa Hurom România vă stă la dispoziție cu sfaturi și consiliere ori 
de câte ori nu sunteți siguri sau aveți dubii legate de modul de operare, de 
integritatea aparatului sau de produsele care pot fi procesate cu ajutorul 
storcătorului Hurom GH Chef. 

Atenționări speciale și condiții de acordare a a garanției

ATENȚIE!!!



8. Nu introduceți în interiorul storcătorului fructe cu sâmburi lemnoși, 
duri, pe care dumneavoastră nu i-ați putea sparge în dinți (piersici,caise, 
vișine, cireșe, etc). Pentru a procesa acele fructe este nevoie să îndepărtați 
sâmburii. 

9. Pentru a face paste, tăieței, baghete de pâine, este nevoie ca în prealabil 
să faceți aluatul necesar obținerii acestora. 

10. Nu introduceți în aparat carne de pește, oase, carne de porc, miel 
sau vită. Nu încercați să procesați alimente foarte dure sau improprii 
introducerii în storcător. 

11. Garanția își pierde valoarea și se anulează de drept în cazul în care:

  → pe axul melcat sau sită apar urme de intervenție sau urme de uzură 
datorate contactului cu materiale de altă natură decât cea vegetală.

 → pe aparat sunt vizibile semne de uzură datorate manipulării 
defectuoase, căzăturilor de la înălțime sau șocului în urma unor lovituri 
cu obiecte dure.

  → piesele din plastic sunt sparte, crăpate sau deformate datorită expunerii 
la temperaturi înalte, datorită șocurilor mecanice sau contactului cu 
substanțe chimice caustice.

 → piesele prezintă deformări fizice datorită asamblării incorecte.

 → în interiorul aparatului există circuite electrice sau piese electrice arse  
sau deteriorate de șocurile de tensiune.

 → în cazul în care se constată intervenții neautorizate în interiorul 
aparatului, dacă se încearcă modificarea conformației acestuia sau 
se deturnează sensul său (storcător de fructe, legume și frunze cu 
funcționalitate suplimentară de procesator de spaghete, baghete de 
pâine, tăieței, înghețată sau condimente).

 → în toate cazurile care nu sunt cuprinse în acest manual de utilizare și 
în care vina pentru deteriorarea fizică, chimică sau mecanică a pieselor 
componente ale acestui storcător revine utilizatorului final.



Denumire Produs: Hurom GH Chef
Seria storcătorului:_____________________________
Producător: Hurom L.S. Co.,Ltd. Korea
Hurom Internațional: www.hurom.com
Importator Oficial: HUROM România (SC Profimatic SRL)
Contact:   www.huromromania.ro;   info@huromromania.ro
Telefon:+40264.550.255
Fax: +40264.550.254
Vânzător:_____________________________________
Data achiziției:_________________________________
Cumpărător:___________________________________

  Condiții de garanție:
    
      1. Garanția se acordă pentru o perioadă de 5 ani pentru motor și 2 ani 
pentru restul părților.
     
      2. Garanția se acordă doar dacă storcătorul este însoțit de documentele 
de proveniență și dacă acesta nu prezintă semne vizibile de șoc mecanic, 
termic sau chimic sau alte semne de intervenție neautorizată asupra 
componentelor sale. 

       3. Garanția se anulează de drept dacă prescripțiile de punere în funcțiune, 
întreținere și utilizare nu au fost respectate sau dacă în service se constată 
orice fel de intervenție neautorizată asupra storcătorului Hurom.
     
   4. Obiectul garanției îl constituie aparatul Hurom GH Chef  și accesoriile 
care îl însoțesc.

Acest document certifică faptul că ați achiziționat un produs original 
HUROM, fabricat în Coreea de Sud, conform cu toate standardele în 
vigoare și care nu prezintă defecte de manufacturare, fabricat din materiale  
care nu dăunează sănătății dumneavoastră.




